
 

PROCES VERBAL I  KËSHILLIMIT ME PUBLIKUN 

PËR    

“Këshillim me Publikun për disa ndryshime në Paketën Fiskale, fondet e Buxhetit për 

vitin 2018 me shpenzime dhe investime sipas programeve buxhetore, tavanet buxhetore 

për vitet 2019-2020.” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore” neni 9 pika 1.2 a, c, neni 16 pika 

1, neni 18, neni 54 shkronja  e Ligjit nr 146/2014 “ Për njoftimin dhe Konsultimin Publik”,  

Bashkia Shkodër organizoi sot, me datë 17.10.2017 ora 10:00, Konsultimin Publik, ne sallën 

e këshillit Bashkiak Shkodër, me Rajonet 3 dhe 5. 

“ Këshillim me Publikun për disa ndryshime në Paketën Fiskale, fondet e Buxhetit për 

vitin 2018 me shpenzime dhe investime sipas programeve buxhetore, tavanet buxhetore 

për vitet 2019-2020” 

 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al  në menunë e 

posaçme Këshillim me Publikun, me të gjithë materialin e nevojshmë për konsultim nga 

qytetarët dhe vizitorët e faqes së bashkisë Shkodër. 

 

Ashtu siç ishte publikuar edhe njoftuar, dëgjesa filloi në orën 10:00, me dt. 18.10. 2017 dhe 

të pranishëm për ta  drejtuar atë ishin: 

1. Dritan Meta, Nenkryetar i Bashkisë Shkodër. 

2. Alban Seknaj, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Bashkia Shkodër. 

3. Fatbardh Kuçi, Këshilltar  për Shërbimet Publike. 

4. Blendi Gjylbegaj, Drejtor i Drejtorisë Ardhurave, Bashkia Shkodër. 

 

Takimin e hapi  Nënkryetari i Bashkisë Shkodër z. Dritan Meta : 

Ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur në këtë dëgjesë publike. Këto dëgjesa na kanë 

ndihmuar shumë për të identifikuar nevojat tuaja, në mënyrë që ti pasqyrojme më mirë në 

buxhetin që po hartojme për v. 2018. Unë dëshiroj ti jap fjalen z. Fatbardh Kuci, i cili do të 

na flasë për shërbimin e patrimit dhe fare eshte parashikuar per të bërë në këtë drejtim, me 

buxhetin e v. 2018. 

Fatbardh Kuçi, Këshilltar për Shërbimet publike. Përshendetje. Ndër prioritetet e Bashkisë 

Shkodër, ka qenë gjithmonë shërbimi i pastrimit dhe përmirësimi i cilësisë së tij. Shërbimi i 

pastrimit ka një kontrate me një shoqëri e cila skadon ne tetor te v. 2018.  Statusi aktual është 

gjendja e pastrimit siç bëhet sot, pra me frekuenca pastrimi në qendër të qytetit 2 herë në ditë, 

ndërsa në zona të tjera 1 here në ditë. Ka po te njëjtat pika të grumbullimit të mbetjeve dhe të 

njëjtat sasi kontenieresh të shperndare në të gjitha pikat e qytetit. Ne i kemi kushtuar një 

rëndësi të madhe shërbimit te Pastrimit.  Nqs ju kërkoni dhe ne gjithashtu dëshirojme qe ta 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/


 
 

2 
 

permirësojme shërbimin e Pastrimit, sigurisht qe kjo do të rrisë kostot dhe do të ndikoje në 

rritjen e tarifës së pastrimit ne shifra modeste për qytetarët dhe biznesin. 

Skenari i dyte, është shtimi i frekuencave të pastrimit, e cila shoqërohet me shtim të kostos, e 

si rezultat edhe rritjes së tarifës së pastrimit. 

Skenari i trete ka të bëjë jo vetem me shtimin e frekuencave, por edhe me shtimin e pikave të 

grumbullimit dhe shtimin e kontiniereve në gjithë qytetin por edhe NJ. A.  Kjo shoqërohet me 

rritjen e tarifave të pastrimit, për shkak të rritjes së kostos së këtij shërbimi. 

Po punojmë gjithashtu edhe në drejtim të ndriçimit te qytetit, dhe në v, 2018 do të ketë një 

përmirësim te dukshëm ne këtë drejtim. 

Mark Lulashi, Kam nje pyetje: Si do të taksohet lagja Mark Lula për shërbimet qe nuk i merr 

nga Bashkia. Psh, ka rrugë e rrugica që nuk ndriçohen fare. Pse duhet të paguaje tarifen e 

ndriçimit? 

Fatbardh Kuci: Ne nuk thame se do të rritim tarifën e pastrimit në gjendjen aktuale  qe jemi. 

Ketë tarife do ta rritim nëse ne kerkojme një sherbim pastrimi, ndriçimi e gjelbërimi, me të 

mirë nga ky qe kemi sot. Per këtë jemi duke marrë mendimin tuaj. 

Dritan Meta: Nëse mendojmë që duhet pastruar më mirë sigurisht që rritet kostoja e këtij 

shërbimi. Per këtë gje jemi mbledhur dhe kërkojmë mendimin tuaj. 

Gjon Dukgilaj: Unë mendoj se lagja Mark Lula është lënë pas dore persa i përket investimeve 

nga Bashkia. Ka ardhur koha që të bëhet ndarja e mbeturinave në kazane të veçantë siç e bën 

gjithe bota e qytetëruar. Kam ndjekur ditën e biçikletave. Me kanë bërë përshtypje dy gjëra, e 

para qe Bashkia nuk ka bërë bllokimin e qarkullimit të mjeteve, dhe e dyta, asnjë punonjës i 

Bashkise nuk vjen në punç me biçikletë. Kjo jep nje shembull të keq ne promovimin e 

biçikletave dhe një qytet pa ndotje. Problem është edhe mungesa e ndihmave për familjet që 

kalojne një fatkeqësi. Bashkia duhet të ndihmojë në kësi rastesh. Problem tjetër është 

ndërtimi pa kriter dhe shitja në cdo vend te mundshëm. Ka ardhur koha qe bashkia ti 

disiplinoje këto fenomene. Bashkia duhet të kujdeset për fasadat dhe për imazhin e qytetit.  

Gjergj Sokoli: Per lagjen Mark Lula është problem shetësues mungesa e kanalizimeve të 

ujrave të bardha e të zeza. E kuptojme që jane investime me vlera te medha, por Bashkia 

duhet të aplikoje me projekte edhe në Qeveri edhe në Fondin Shqiptar te Zhvillimit për 

financimin e këtyre projekteve. 

Z. Dritn Meta:  I kaloj fjalën Drejtorit të të Ardhurave te bashkisë Shkodër z. Blendi 

Gjylbegaj, i cili do të na njohe me ndryshimet qe ne mendojme të bëjmë në paketen fiskale te 

v. 2018. 
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Z. Blendi Gjylbegaj: Përshëndetje, une dëshiroj t`ju bëj të ditur disa ndryshime ne paketën 

fiskale te v. 2018. Ne jemi ndër te paktat Bashki që financojme gjysmen e buxhetit me të 

ardhurat tona. Plani i të ardhurave per v. 2018, do të jetë ne masen 5 % më shumë se ai i vitit 

2017. Siç e dini taksat vendore vendosen me ligj të Parlamentit dhe Bashkia në ato taksa që 

ligji e lejon, ka bërë të mundur uljen e tyre në masen 30 %. Ky ka qenë nje premtim elektoral 

të cilën Kryetarja e ka mbajtur. Kështu janë ulur taksat e ndërtesave dhe taksa e ndikimit në 

infrastrukturë. Ndërsa tarifat vendosen duke vlerësuar koston e shërbimit që kryen Bashkia. 

Tarifa Kryesore eshte ajo e Pastrimit. Kostoja e kësaj tarife mbulohet deri në vleren 80% nga 

familjaret dhe bizneset, ndërsa 20% mbulohen nga të ardhurat e tjera të Bashkise. Tarifat nuk 

mund të qëndrojnë gjithmonë në të njëjtin nivel, pasi tregu ndryshon dhe është 

dinamik.Buxheti do të mbeshtetet nga të ardhurat që do të realizohen.  Kemi ndryshime të 

disa taksave dhe tarifave për v. 2018. P.sh. kemi vendosur një tarife prej 10.000 lekësh në vit, 

për komplekset që kanë një sërë aktivitetesh te përqendruara, siç janë karburant, hotel, bar, 

restorant dhe market në një vend. Taksa e infrastrukturës dhe taksa e ndërtesës në ndërtesat e 

dyta kane një rritje.  Eshtë propozuar një rritje e tarifes së ndriçimit, në NJ.A pasi presim një 

përmirësim të këtij shërbimi ne v. 2018. Kemi shtuar një tarifë për karburantet. Kemi shtuar 

një tarifë për mirëmbajtjen e kanaleve të largimit të ujrave të bardha.. Kemi bërë një ulje te 

tarifave te biletave per vizitat ne muzeume dhe vendeve të tjera kulturore të qytetit. 

Gjon Dukgilaj: Une nuk jam dakort me uljen e biletave të vendeve turistike dhe muzeale. 

Keto muze kanë nevoje për mirëmbajtje të cilat kerkojnë fonde. Këto fonde do të sigurohen 

nga vizitat që bëjnë turistet.  

Mark Rupa: Dikur jane djege mbeturinat ne zallin e Kirit, që ndikonte në ndotjen e ajrit të l. 

Mark Lula. Unë përgezoj Bashkinë që ka rreth dy vjet që nuk i djegë këto mbeturina, por i 

dërgon mbetjet në landfilldin e Bushatit, kundrejt  rritjes së kostos, por kundrejt një të mire që 

i bën komunitetit tonë. Shërbimi i pastrimit është përmirësuar dukshëm si në shtimin 

frekuencave ashtu edhe në shtimin e kontinierve. Ka vende që nuk i pranojnë vendosjen e 

kontinierve edhe pse Bashkia e kërkon dhe e ka mundesine per shtimin e tyre. Lagja Mark 

Lula ka një qendër shendetësore në katin e dyte të konviktit Safet Spahija. Kjo qendër nuk 

është funksionale për pleqte, njerëzve me aftësi të kufizuara etj. I kërkojmë Bashkisë që këtë 

qendër ta zhvendosin në katin e parë, ose në ndonjë ndërtesë tjetër më të  përshtatshme. Në 

lidhje me investimet, Rajoni 5 eshte i favorizuar. Bashki ka nje buxhet vjetor prej 3  miliard 

lekësh të vjetra dhe nga ky fond kemi përfituar investime prej  400 milion lekë të vjetra. 

Eshte shtuar një qendër sociale, janë shtuar kopshtet dhe çerdhet . 

Martin Matija: Unë jam banor i një rruge që shkon paralel me hekurudhen. Kemi vite qe na 

mungon uji i pijshëm. Kjo ndodh si rezultat i ndërhyrjeve abuzive në tubin kryesor. Kërkojmë 

ndërhyrjen e Bashkisë në zgjidhjen e këtij problemi jetik për banorët.  Në këtë rrugë nuk 

realizohet as ndriçimi rrugor. Për pastrimin jam shume i kënaqur. Kemi probleme edhe me 

emertimin pa kriter të rrugëve. Duhet pyetur komuniteti  për emertimin e rrrugëve. 
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Pjeter Shytani: Në rrugën tonë nuk ka ndricim. Nuk kemi ujë prej vitesh. Tubi ka ardhur para 

disa vitesh nga unaza lindore, por jane bërë ndërhyrje abuzive dhe nuk kemi më ujë. 

Kërkojmë zgjidhjen sa më shpejt te këtij problemi. 

Dritan Meta: Ju i dini nevojat që keni dhe duhet të na tregoni nëse ka nevojë për rebilitimin e 

rrugës apo për riparimin e nje tubi nga ujësjellësi. Prandaj na sherben edhe ky takim me ju që 

të pershtasim nevojat tuaja me buxhetin që po hartojmë. 

Gjergj Mullisi. Kemi nevojë për dru zjarri. Cfare masash ka parashikuar Bashkia për 

furnizimin e popullates me dru zjarri? 

Arben Gjuraj: Qeveria ka nderrmarrë moratoriumin e pyjeve. Kjo kërkon që pyjet te mos 

priten për nje periudhë të caktuar kohe të përcaktuar në ligj. Por problemi  i ngrohjes mbetet 

një problem i tregut privat. Kemi probleme me ndotje të ndryshme në qytet siç janë ndotjet 

akustike, ndotjet nga mbetjet urbane etj. Këtu ka nevojë të sensibilizohet edhe popullsia që të 

ndihmojë në mbajtjen paster të ambienteve të perbashketa. 

Fred Larja:  Tek Isa Boletini janë zënë trotuaret me shitesa ambulant dhe me ndërtime të 

paligjshme avullish etj. Ne kalimtaret nuk kemi nga të kalojmë. I kërkoj Bashkisë të marrë 

masa për lirimin e hapësirave publike.  Në këtë zonë ka disa pallate që nuk furnizohen me 

ujë. Ne e paguajme shërbimin por ai nuk na afrohet si duhet. 

Ilir Koceku: Rruga Vllaznimi ka probleme me kanalizimet e ujrave të zeza.  

Dritan Meta: Ne këtë rrugë është parashikuar ndërhyrje në vitin 2018. Nëse nuk ka gjë për të 

shtuar, unë ju falënderoj edhe njëherë për pjesëmarrjen në këtë takim, dhe për mendimet e 

çmuara që na dhate. 

 

Takimi mbyllet në orën 12 e 30. 

Mbajti Protokollin Mark Laloshi 
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